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Abstrak—Tsunami adalah sebuah bencana alam yang
berbentuk perpindahan badan air yang disebabkan oleh
perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.
Indonesia sendiri merupakan negara yang rawan terkena
bencana tsunami, akan tetapi tingkat kesadaran dari
masyarakat di Indonesia tentang tanda-tanda tsunami masih
sangat kurang. Maka dari itu dibangunlah sebuah gim berbasis
android dengan materi mitigasi tsunami untuk menarik minat
masyarakat dan memberikan pengetahuan tentang bahaya dan
bagaimana bertahan hidup disaat terjadi tsunami. Seiring
dengan maraknya penggunaan ponsel pintar yang dapat
digunakan untuk berbagai hal termasuk bermain gim, maka
dibuatlah gim dengan tujuan edukasi mitigasi tsunami yang
menggunakan ponsel pintar sebagai media pembelajaran.

Gim dikembangkan menggunakan metode ADDIE
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evalution)
dan perancangan desain menggunakan HIPO (Hierarcy Plus
Input-Proces-Output) lalu dibuatlah sebuah gim yang
berisikan materi-materi mitigasi tsunami dengan genre gim
adventure quest.

Hasil yang diperoleh dari keseluruhan penelitian
menunjukkan bahwa gim yang dibangun sudah sesuai harapan,
dimana gim ini dapat membantu masyarakat mengetahui
gejala-gejala tsunami dan langkah-langkah untuk dapat
bertahan hidup.

Kata kunci: tsunami, gejala tsunami, bertahan hidup,
mitigasi, ponsel pintar, edukasi, ADDIE, HIPO, gim, genre,
adventure quest.

I. PENDAHULUAN
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

merupakan wilayah yang memiliki keunikan dan
keistimewaan, karena berada di antara 2 samudra yaitu
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara 2
benua yaitu Asia dan Australia. Akan tetapi Indonesia juga
memiliki potensi rawan bencana yang besar dikarenakan ada
sekitar 127 gunung berapi yang aktif dan dapat meletus kapan
saja [1]. Selain itu Indonesia juga terletak di antara 3 lempeng
tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan

lempeng Pasifik yang menyebabkan Indonesia rawan bencana
gempa bumi yang dapat disusul dengan erupsi gunung berapi
maupun tsunami.

Pada tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) mencatat ada 2.113 orang yang meninggal
dunia dan 1309 orang hilang saat bencana gempa dan tsunami
yang terjadi di Sulawesi Tengah [2]. Berdasarkan data diatas,
dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang
memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi dan
juga masyarakatnya masih memiliki tingkat kesadaran yang
rendah akan potensi bahaya yang dapat terjadi kapan saja.

Pemerintah telah mencoba melakukan sosialisasi tanggap
bencana melalui banyak cara, dengan melakukan program
sekolah siaga bencana, buku pedoman peringatan tsunami yang
dirilis oleh BMKG dan juga buku saku tanggap bencana yang
dirilis BNPB. Akan tetapi karena budaya masyarakat Indonesia
yang cenderung malas untuk membaca dan cepat bosan dengan
sesuatu yang dianggap tidak menarik membuat program yang
dilakukan pemerintah kurang efektif.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Tsunami
Tsunami berasal dari bahasa Jepang, Tsu

berarti pelabuhan dan Nami berarti gelombang, yang
secara harafiah berarti "gelombang besar di pelabuhan" [3].
Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh
perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba.
Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan
oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung
berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau
hantaman meteor di laut.

Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. [4],
tsunami adalah jenis bencana yang ditandai dengan frekuensi
rendah, tetapi menyebabkan kerusakan besar dan jumlah
korban manusia yang luar biasa.

Sementara itu Indonesia memiliki potensi rawan
tsunami yang besar dikarenakan Indonesia berada di antara 3
lempeng tektonik yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng
Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemungkinan pergeseran dan
pergesekan antar lempeng bawah laut ini menjadi salah satu
pemicu gempa bawah laut yang dapat menyebabkan terjadinya



tsunami, selain itu ada kemungkinan terjadinya tsunami
karena letusan gunung bawah laut yang cukup aktif di
Indonesia.

2.2 Mitigasi
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana. [5] Di daerah rawan bencana, bimbingan,
petunjuk, pendidikan, dan kesiapsiagaan yang terus menerus
sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. [6]
Ada enam langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan
mitigasi bencana tsunami yaitu :
a. Melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap

kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan pesisir.
b. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat

pesisir terhadap kegiatan mitigasi bencana gelombang
pasang.

c. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap
bencana.

d. Meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan
mitigasi bencana.

e. Menyusun payung hukum yang efektif dalam upaya
mewujudkan upaya-upaya mitigasi bencana dengan
penyusunan produk hukum yang mengatur pelaksanaan
upaya mitigasi, pengembangan peraturan, pedoman
perencanaan, dan pelaksanaan bangunan penahan
bencana, serta pelaksanaan peraturan dan penegakan
hukum terkait mitigasi.

f. Mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui
kegiatan mitigasi yang mampu meningkatkan nilai
ekonomi kawasan, meningkatkan keamanan, dan
kenyamanan kawasan pesisir untuk kegiatan
perekonomian.

2.3 Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan
berdaya guna. [7] Ada enam upaya penting untuk
kesiapsiagaan yaitu :
a. Memahami bahaya di sekitar.
b. Memahami sistem peringatan dini, mengetahui rute

evakuasi, dan rencana pengungsian.
c. Memiliki kemampuan mengevaluasi situasi secara cepat

dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri.
d. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan

mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan.
e. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi.
f. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam latihan.

2.4 Pendidikan Kebencanaan
Pendidikan kebencanaan adalah salah satu upaya untuk

memberikan edukasi tentang kesadaran bencana dalam

masyarakat. [8] Sekolah berperan penting dalam membangun
kesadaran bencana dalam masyarakat, dengan demikian upaya
yang dilakukan adalah membangun sekolah yang siap siaga
menghadapi bencana alam.

Sekolah memiliki beberapa fungsi dalam pengurangan
risiko bencana termasuk memfasilitasi dan bekerjasama
dengan lingkungan sekitar, meningkatkan kecakapan
masyarakat, pusat penampungan pengungsi ketika terjadi
bencana dan memberikan contoh model gedung tahan bencana.
Dalam kaitannya dengan kesadaran umum, pendidikan
kebencanaan di sekolah dapat bertindak sebagai perantara
dalam masyarakat yang bertanggungjawab untuk
menyebarluaskan cara-cara untuk mengantisipasi dan
mengatasi bencana. Tujuan dari pendidikan umum di sekolah
tidak hanya membatasi pada peningkatan kemampuan,
persepsi risiko, dan kesadaran tapi juga memiliki sikap
kesiapsiagaan

2.5 Permainan Edukatif
Permainan edukatif adalah jenis permainan yang

bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan mendidik demi
kepentingan pengguna permainan tersebut. [9] Permainan
edukatif adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan untuk
memperoleh kesenangan atau kepuasan dari cara atau alat
pendidikan yang digunakan dalam kegiatan bermain, yang
disadari atau tidak memiliki muatan pendidikan yang dapat
bermanfaat dalam mengembangkan diri seutuhnya. Dengan
dibuatnya permainan edukatif diharapkan mampu memberi
reaksi positif terhadap kegiatan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan seperti yang diharapkan melalui permainan
yang dilakukan.

2.6 Elemen-Elemen Gim
Elemen yang ada di dalam gim [10], terdapat 11

elemen yang perlu diperhatikan untuk membuat game yang
baik, antara lain :
a. Format

Format adalah struktur dari sebuah game. Sebuah game
terdiri dari beberapa level, dan setiap level memiliki
fungsinya masing-masing.

b. Rules
Rules adalah peraturan di dalam game yang tidak dapat

dirubah atau dipengaruhi pemain. Oleh karena itu pemain
harus patuh dan bermain sesuai dengan aturan yang berlaku.
c. Policy

Policy adalah kebijakan di dalam gim yang bisa dirubah
atau dipengaruhi oleh pemain. Dengan adanya policy
maka pemain dapat mengembangkan strategi dalam
bermain game sesuai kemampuan pemain tersebut.

d. Scenario
Scenario merupakan alur cerita atau kerangka yang
digunakan sebagai acuan dalam bermain game.

e. Events
Events merupakan suatu kejadian yang menjadi tantangan
sekaligus menambah keceriaan dalam bermain game.
Konflik dan suatu situasi merupakan contoh dari events.



f. Roles
Roles adalah peran pemain di dalam game. Roles tidak
dibatasi pada satu pemain saja. Jika game tersebut
merupakan game multi-player maka pemain dapat saling
membantu maupun saling melawan untuk mencapai
tujuan dari game yang dimainkan.

g. Decisions
Decisions merupakan suatu keputusan yang harus
diambil pemain di dalam permainan. Keputusan yang
diambil oleh pemain akan berpengaruh terhadap jalannya
permainan dan dapat membantu pemain untuk belajar
agar tidak mengulangi kesalahan sehingga pemain
mampu memahami tujuan dari permainan tersebut.

h. Levels
Levels adalah tingkat kesulitan agar game jadi lebih
menarik dan menantang. Beberapa game memberikan
level untuk mengukur tingkat kemampuan dan
pemahaman pemain dalam melaksanakan perintah yang
ada di dalam game tersebut.

i. Score Model
Score model adalah instrumen yang digunakan untuk
melakukan perhitungan, data, dan tampilan hasil dari
permainan yang dilakukan. Score model sangat penting di
dalam game karena sebagai tanda jika pemain sudah
memahami permainan tersebut atau belum.

j. Indicators
Indicators merupakan elemen yang memberikan pemain
suatu isyarat yang terdapat di dalam game untuk melihat
seberapa jauh pencapaian pemain dalam menyelesaikan
tantangan di dalam game tersebut.

k. Symbols
Symbols adalah bentuk visual dari elemen, aktivitas, dan
keputusan yang ada di dalam permainan. Pemilihan
simbol yang tepat akan sangat membantu pemain dalam
memahami tujuan dari game yang sedang dimainkan.

Pada Gim Edukasi Siaga Tsunami (GESIT)
menggunakan beberapa elemen gim yaitu Format, Rules,
Scenario, Events, Decisions, Levels, Indicators, dan Symbols.
Format dari gim ini adalah gim dengan genre adventure
dimana pemain harus menyelesaikan satu stage untuk dapat
melanjutkan ke stage berikutnya. Rules dari gim ini adalah
pemain harus dapat menyelesaikan events yang diadakan
untuk melanjutkan ke stage berikutnya. Scenario di dalam gim
ini adalah keadaan dimana terjadi sebuah gempa bumi yang
dapat menimbulkan tsunami dan pemain dihadapkan di dalam
situasi dimana karakter pemain berada di pesisir pantai atau
lautan sehingga pemain diperlukan untuk mengambil
keputusan yang tepat. Events yang disediakan di dalam gim ini
adalah bagaimana pemain mengambil keputusan untuk
bertahan hidup disaat terjadi gempa yang berpotensi
menimbulkan tsunami. Decisions adalah keputusan pemain
dalam memilih perintah yang disediakan, keputusan pemain
akan menentukan apakah pilihannya benar atau salah. Level
diimplementasikan dalam tiga stage yang ada di dalam gim.
Indicators menggunakan model ceklist yang keluar di dalam
stage yang sedang dijalani sebagai tanda jika pemain sudah

melakukan perintah yang harus dilakukan untuk bertahan
hidup dan juga checkpoint dimana pemain tidak diharuskan
mengulang dari awal jika keluar dari permainan. Symbols
digambarkan pada tombol atau icon pada gim, contohnya
adalah icon hati-hati atau peringatan yang digambarkan
menggunakan simbol “!”.

2.7 Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat

mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi,
middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform
terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi
mereka sendiri. Android adalah sistem operasi yang
menghidupkan lebih dari satu miliar ponsel pintar dan tablet.
Setiap pembaruan versi dari Android menggunakan nama dari
makanan penutup (dessert).

2.8 Unity
Unity adalah mesin untuk membuat permainan lintas

platform yang dikembangkan oleh Unity Technologies.
Pertama kali diumumkan dan dirilis pada Juni 2005 di
Worldwide Developers Conference milik Apple Inc. Sebagai
mesin pembuat permainan OS-eksklusif X. Pada 2018, mesin
sudah diperluas untuk mendukung 27 platform yang lain.
Mesin ini dapat digunakan untuk membuat game tiga dimensi
dan dua dimensi serta simulasi untuk platform yang didukung
oleh Unity.

2.8 ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation,
Evalution)
Model ADDIE adalah metode pengembangan dan

perancangan aplikasi yang meliputi lima fase yaiut, Analisis
(Analyze), Desain (Design), Pengembangan (Development),
Implementasi (Implement), dan Evaluasi (Evaluate). Pada
tahap analisis, pengembang melakukan analisa tentang
program yang akan dikembangkan dengan mencari informasi
yang dibutuhkan, seperti kebutuhan spesifikasi, materi, aturan
permainan, dan sebagainya. Pada tahap desain pengembang
melakukan perancangan dengan beberapa cara, contohnya
menggunakan diagram HIPO. Pada tahap pengembangan,
pengembang merealisasikan konsep yang dibuat pada tahapan
desain dengan menggunakan perangkat yang dibutuhkan, baik
itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Pada tahap
implementasi, aplikasi atau program yang telah dibuat,
diimplementasikan kepada target yang telah ditentukan. Pada
tahap evaluasi, aplikasi atau program akan ditinjau kembali
untuk melihat apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan
atau belum.

2.9 Review Aplikasi Sejenis
Dalam penyusunan penelitian tugas akhir ini, beberapa

aplikasi sejenis digunakan sebagai pembanding. Adapun
aplikasi yang dijadikan sebagai pembanding adalah gim yang
berhubungan dengan bencana tsunami. Perbandingan dapat



dilihat di Tabel 2.1. Beberapa contoh pembanding untuk Gim
Edukasi Siaga Tsunami (GESIT) adalah sebagai berikut :
a. Apocalypse Runner

Apocalypse Runner adalah permainan bertahan hidup
dari terjangan gelombang yang mengikuti karakter dengan
berlari dan melewati rintangan dengan parameter score berupa
seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh oleh pemain. Salah
satu tampilan dari gim Apocalypse Runner dapat dilihat di
Gambar 2.7.

Gambar �2.7 Tampilan Gim Apocalypse Runner

b. Quake Tsunami
Quake Tsunami adalah permainan bertahan hidup dari

terjangan gelombang yang mengikuti karakter dengan berlari
dan melewati rintangan berupa objek yang terbang ke arah
pemain dengan paramater score berupa nilai. Salah satu
tampilan dari gim Quake Tsunami dapat dilihat di Gambar 2.8.

Gambar �2.8 Tampilan Gim Quake Tsunami

c. Tanah
Tanah merupakan gim buatan Opendream yang

bekerjasama dengan PMI, USAID, dan AHA Centre. Gim ini
dibuat dalam berbagai bahasa di ASEAN, salah satunya
bahasa Indonesia. Gim ini menceritakan seorang anak
bernama tanah yang menempati rumah baru di daerah rawan
bencana, maka dari itu tanah harus menyelesaikan beberapa
misi untuk membuat tempat tinggalnya lebih kokoh saat
terjadi bencana. Gim memiliki stage dimana pemain akan
memasang perabotan di rumah, stage dimana terjadi tsunami
dan stage dimana terjadi gempa bumi saat pemain berada di
dalam gedung. Salah satu tampilan dari gim Tanah dapat
dilihat di Gambar 2.9.

Gambar �2.9 Tampilan Gim Tanah

Tabel �2.1 Perbandingan fitur Gim

Nama Gim

Fitur
Suara

latar dan
suara
Efek

Materi
Mitigasi
Tsunami

Intera
ktif

Media Edukasi
Kebencanaan

Apocalypse
Runner    

Quake
Tsunami    

Tanah    

GESIT    

III. METODOLOGI

3.1 Analisis Kebutuhan Input
Kebutuhan input data yang digunakan di dalam gim

yang dibangun merupakan input statis. Input statis adalah
input yang sudah dimasukkan oleh pengembang aplikasi
sebelum program tersebut digunakan pemain, sehingga input
yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh pemain.
Pemain memberikan input berupa interaksi press and release
ketika melaksanakan perintah atau mengambil barang yang
dibutuhkan dan press, hold, and release untuk menggerakkan
dan membuat karakter berhenti bergerak di dalam permainan.

3.2 Analisis Kebutuhan Proses
Gim Edukasi Siaga Tsunami (GESIT) ini memproses

perintah yang dipilih pemain melalui sistem press and release.
Perintah yang ditampilkan berdasarkan situasi stage yang
sedang dilalui, hasil pemilihan perintah akan menentukan
kelanjutan dari permainan. Selain itu ada proses perintah
untuk menggerakkan karakter di gim dengan sistem press,
hold, and release. Perintah ini memungkinkan pemain untuk
membuat karakter tidak bergerak jika tombol arah tidak
ditekan dan ditahan sehingga ada kemungkinan karakter mati
karena tidak berlari di saat terjadi gelombang tsunami yang
menerjang. Sistem gim akan memproses perintah yang sudah
dilakukan sehingga dapat ditampilkan.



3.3 Analisis Kebutuhan Output
Output dari gim ini adalah objek-objek berupa gambar, teks,
materi mitigasi siaga tsunami, dan suara. Gambar diolah
menggunakan Adobe Photoshop dan Coreldraw, materi
mitigasi siaga tsunami diadaptasi berdasarkan buku pedoman
peringatan tsunami yang dirilis oleh BMKG dan juga buku
saku tanggap bencana yang dirilis BNPB, perintah diolah
menggunakan sistem tata letak objek, dan suara diolah
menggunakan mp3 cutter.

3.4 Diagram HIPO
Diagram HIPO memiliki tujuan agar memudahkan

pengguna dalam memahami alur aplikasi yang dibuat, mulai
dari awal hingga akhir. Selain itu diagram HIPO juga dapat
menjelaskan fungsi dari sistem, dari sistem tingkat umum
sampai tingkat khusus. Diagram HIPO terbagi menjadi tiga
penjelasan, yaitu VTOC (Visual Table Of Content), Diagram
Ringkas, dan Diagram Rinci.

Visual Table Of Content (VTOC)
Visual Table Of Content (VTOC) terdiri dari satu

diagram hierarki atau lebih. VTOC menggambarkan program
HIPO baik secara rinci ataupun ringkasan yang terstruktur.
Pada diagram ini dijelaskan nama, nomor HIPO, dan struktur
diagram yang diidentifikasikan dalam bentuk hierarki. Serta
memberikan penjelasan fungsi terhadap diagram yang telah
dibuat.

Gambar 3.1 Diagram gim edukasi siaga tsunami

Tabel 3.1 Penjelasan dari diagram VTOC (Visual Table Of Content)

Rumah
0.0

Modul rumah merupakan bagian utama dan halaman
utama dari gim ini yang berisikan beberapa modul,
yaitu modul main, tentang, dan keluar.

Main
1.0

Modul main memiliki dua halaman yaitu halaman
baru dan lanjutkan..

Baru
1.1

Modul baru berisi halaman untuk memulai gim dari
awal permainan.

Lanjutkan
1.2

Modul lanjutkan berfungsi sebagai halaman untuk
melanjutkan permainan dari titik akhir dimana pemain
mendapatkan titik simpan (save area) jika pemain
pernah memainkan permainan ini.

Tentang
2.0

Modul tentang berisi halaman yang menampilkan
latar belakang pengembangan Gim Edukasi Siaga
Tsunami.

Keluar
3.0

Modul keluar berfungsi untuk memuat kotak dialog
konfirmasi untuk keluar dari permainan.

Ya
3.1

Modul ya berfungsi sebagai konfirmasi jika pemain
akan keluar dari permainan.

Tidak
3.2

Modul tidak berfungsi sebagai konfirmasi jika pemain
tidak akan keluar dari permainan yang akan membuat
pemain kembali ke halaman utama gim.

Diagram Ringkas
Diagram ringkas adalah diagram yang menjelaskan

hubungan dari input, process, dan output. Proses dari diagram
ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1 Diagram Ringkas

Modul Halaman Input Proses Output
Rumah Rumah Tombol

main
disentuh

Berpindah
ke halaman
main

Halaman
main dan
efek suara

Tentang Tombol
tentang
disentuh

Berpindah
ke halaman
tentang

Halaman
tentang

Keluar Tombol
Keluar
disentuh

Berpindah
ke halaman
keluar

Halaman
keluar dan
efek suara

Main Baru Tombol
baru
disentuh

Berpindah
ke halaman
permainan

Halaman
permainan
pada stage
pra-bencana

Lanjutkan Tombol
lanjutkan
disentuh

Berpindah
ke halaman
permainan

Halaman
permainan
pada
checkpoint
terakhir dari
pemain.

Permainan Karakter
dioperasik
an secara
press,
hold and
release

Menggerakk
an karakter
sesuai
tombol yang
ditekan

Karakter
bergerak
sesuai
dengan
tombol yang
ditekan

Item
disentuh

Mengambil
item yang
disentuh

Checkbox
item yang
diambil
untuk misi
akan terisi



warna hijau
Tombol
rumah
disentuh

Keluar
kotak dialog
untuk
memilih
ingin
menuju
rumah atau
melanjutkan
permainan

Jika
memilih
“ya’ maka
akan
kembali ke
halaman
rumah, jika
memilih
“tidak”
maka
permainan
akan
dilanjutkan

Kembali Tombol
kembali
disentuh

Berpindah
ke halaman
rumah

Halaman
rumah

Tentang Tentang Tombol
rumah
disentuh

Berpindah
ke halaman
rumah

Halaman
rumah

Keluar Keluar Tombol
keluar
disentuh

Memunculk
an kotak
dialog
pilihan

Kotak
dialog
Keluar dari
permainan
dengan
pilihan ya
dan tidak

Ya Tombol
ya
disentuh

Memproses
keluar dari
permainan

Keluar dari
permainan

Tidak Tombol
tidak
disentuh

Berpindah
ke halaman
rumah

Halaman
rumah

3.5 Perancangan Aset
Untuk membangun “GESIT”, diperlukan beberapa aset

agar gim menjadi lebih hidup dan tidak membosankan. Aset di
dalam gim ini berupa karakter utama, NPC (Non-Playable
Character), tombol, items, rintangan, dan background.

3.6 Perancangan Gameplay
Perancangan gameplay mengatur bagaimana alur dan

cara pemain berinteraksi di dalam sebuah gim yang nantinya
akan diimplementasikan. Di dalam gameplay juga akan
ditetapkan pula aturan, bentuk, dan cara pemain mengatasi
tantangan yang ada di dalam gim. Perancangan gameplay
terbagi menjadi tiga penjelasan, yaitu flowchart, storyboard,
dan aplikasi.

Flowchart
Flowchart adalah bagan yang berguna untuk

mengetahui gambaran alur dari sebuah program. Gambar 3.2
menunjukkan flowchart dari gim “GESIT”.

Gambar 3.2 Flowchart Gameplay

Storyboard
Storyboard merupakan visualisasi dari ide yang akan

diterapkan pada aplikasi, sehingga dapat memberikan
gambaran hasil dari aplikasi yang akan dibuat. Storyboard
pada gim “GESIT” akan dibagi menurut scene yang akan
dituju melalui halaman rumah.

3.7 Perancangan Antarmuka
Perancangan antarmuka memiliki tujuan sebagai

gambaran dalam pembuatan aplikasi yang akan dibangun.
Antarmuka yaang baik adalah yang dapat mempermudah
interkasi antara manusia dan sistem, rancangan yang dibuat
nantinya akan diaplikasikan di dalam sistem. Perancangan
antarmuka dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah
implementasi game yang akan dibangun.

3.8 Perancangan Pengujian
Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan

metode System Usability Scale (SUS) atau sistem skala
penggunaan yang diperkenalkan oleh John Brooke pada tahun
1986, dimana dahulu metode ini digunakan untuk menguji
sistem elektronik kantor. System Usability Scale (SUS) berisi
sepuluh pernyataan dimana partisipan diberikan pilihan skala
1-5 untuk dijawab berdasarkan pandangan global terhadap



produk atau fitur yang diuji dimana nilai 1 berarti sangat tidak
setuju dan nilai 5 berarti sangat setuju dengan pernyataan
tersebut. Pengujian GESIT dilakukan dengan cara kuisioner,
dimana kuisioner akan diberikan setelah responden
menggunakan gim ini. Responden dari pengujian aplikasi ini
dipilih secara acak dari masyarakat umum, akan tetapi lebih
ditekankan kepada masyarakat disekitar pesisir pantai di
Yogyakarta.

Jawaban dari kuisioner yang diberikan kepada
responden akan diolah menggunakan skala Likert. Skala Likert
adalah skala yang digunakan untuk memberikan suatu opsi
yang paling sesuai kepada responden sesuai dengan
pandangan mereka. Skala Likert memiliki lima penilaian,
yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak
Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan adanya
penilaian tersebut, maka standar penilaiannya adalah :

0-19.99 % = Sangat Kurang
20-39.99 % = Kurang
40-59.99 % = Cukup
60-79.99 % = Baik
80-100 % = Sangat Baik

Populasi dan sample yang digunakan dalam pengujian
ini dilakukan secara acak. Untuk mempermudah proses
perhitungan, maka bobot kuisioner akan diberikan nilai
sebagai berikut :

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju
Nilai 2 = Tidak Setuju
Nilai 3 = Netral
Nilai 4 = Setuju
Nilai 5 = Sangat Setuju

Dalam cara menggunakan System Usability Scale
(SUS) skor kontribusi tiap pernyataan akan berkisar antara 0
hingga 4. Pernyataan positif berada di nomor ganjil dan skor
kontribusinya adalah posisi skala dikurangi 1. Pernyataan
negatif berada di nomor genap dan skor kontribusinya adalah
5 dikurangi posisi skala. Kalikan jumlah skor kontribusi tiap
responden dengan 2.5 untuk mendapat nilai keseluruhan
system usability [11]. Bobot nilai kemudian akan digunakan
untuk menghitung nilai rata-rata dari jawaban responden. Cara
menghitung nilai rata-rata aplikasinya menggunakan rumus
sebagai berikut :

Nilai n pada pengujian adalah nilai rata-rata sistem, Nilai x
pada pengujian adalah nilai total kuisioner SUS dan nilai y
adalah jumlah responden yang mengisi kuisioner. Nilai n lalu
diubah menjadi bentuk persen sehingga mendapatkan hasil
dari standar penilaian yang diharapkan.

3.9 Pengujian Kompabilitas
Untuk menjalankan permainan ini dibutuhkan spesifikasi
minimal smartphone sebagai berikut :
a. Android: OS 4.1 atau yang lebih baru.
b. Processor ARMv7 CPU dengan NEON support atau

Atom CPU;
c. OpenGL ES 2.0 atau yang lebih baru.

Spesifikasi tersebut didapat dari
https://unity3d.com/unity/system-requirements yang berisi
spesifikasi minimal untuk bisa menjalankan permainan yang
dibuat dengan unity.

3.2.1 Pengujian Pretest-Posttest
Pengujian perkembangan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah One Group Pretest-Posttest Design [12] .
Pada Tabel 3.3 dapat dilihat ilustrasi desain penelitian tersebut
diberikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Pengujian pretest-posttest

Keterangan :
O1 : Nilai Pretest, yaitu nilai hasil sebelum memainkan

aplikasi gim GESIT
X : Treatment (perlakuan), yaitu menerapkan

penggunaan aplikasi gim GESIT
O2 : Nilai Posttest, yaitu nilai hasil setelah memainkan

aplikasi gim GESIT

Sedangkan, untuk peningkatan hasil sebelum dan
sesudah memainkan aplikasi GESIT dilakukan dengan rumus
gain (g) ternormalisasi [13] yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Keterangan :
g : gain ternormalisasi.
sPre : nilai pretest.
sPost : nilai posttest.
sMax : nilai maksimal.

Tabel 3.4 Kategori nilai gainy
xn 

( �3.1 )

O1 x O2

essMax
essPostg

Pr
Pr





( �3.2 )

Interval nilai gain (g) kategori
g > 0,7 Tinggi
0,3 < g < 0,7 Sedang
g < 0,3 Rendah

https://unity3d.com/unity/system-requirements


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Development (Pengembangan)
Pengembangan merupakan implementasi dari desain

gim yang sudah dibuat. Materi yang digunakan dalam gim ini
diadaptasi dari buku saku tanggap tangkas tangguh
menghadapi bencana edisi 2017 yang dirilis oleh BNPB.
Berikut adalah proses pengembangan dari gim GESIT :
a. Pengembangan elemen suara

Elemen suara button pada gim diambil dari
https://www.soundjay.com, untuk elemen suara background
gim diambil dari https://downloads.khinsider.com/. Untuk
elemen suara sirine, gemuruh, dan ombak diambil dari
https://www.youtube.com, lalu dipotong pada bagian suara
yang tepat untuk tiap objek dengan menggunakan mp3 cutter.
b. Pengembangan antar muka dan sistem
Pengembangan antar muka dan sistem dari gim dilakukan
setelah menerima beberapa masukkan dari responden yang
mencoba demo awal dari gim ini. Pengembangan yang
dilakukan meliputi trigger ketika pemain melakukan interaksi
dengan NPC dan ketika pemain berinteraksi dengan rintangan
dan items. Pada scene gim yang harus dimainkan ditambahkan
juga indikator nyawa dan getaran pada perangkat ketika
nyawa berkurang.

4.2 Implementasi halaman
Berikut adalah contoh implementasi tampilan halaman

dari hasil pengembangan gim yang akan dijelaskan dari
halaman utama, tentang, keluar, dan main.

a. Tampilan menu utama

Gambar 4.1 Tampilan menu utama

Pada Gambar 4.1 menunjukkan tampilan menu utama
dari gim. Pada halaman ini terdapat tombol yang mengarahkan
pemain ke halaman main, tentang, dan keluar.

b. Tampilan tentang

Gambar 4.2 Tampilan tentang

Pada Gambar 4.2 menunjukkan tampilan tentang dari
gim. Pada halaman ini terdapat tombol yang mengarahkan
pemain ke halaman menu utama.

c. Tampilan keluar

Gambar 4.3 Tampilan keluar

Pada Gambar 4.3 menunjukkan tampilan keluar dari
gim. Pada halaman ini terdapat tombol yang mengarahkan
pemain ke halaman menu utama dan keluar dari permainan.

d. Tampilan main

Gambar 4.4 Tampilan main

Pada Gambar 4.4 menunjukkan tampilan main dari gim.
Pada halaman ini terdapat tombol yang mengarahkan pemain
ke halaman menu utama, main baru atau melanjutkan
permainan.

https://www.soundjay.com/
https://downloads.khinsider.com/
https://www.soundjay.com/


4.3 Implementasi peta permainan
Implementasi peta permainan menunjukkan bentuk dan

isi dari scene permainan yang akan dimainkan. Gambar 4.5
menunjukkan posisi dari pemain, NPC, items, dan bentuk
halaman permainan dari scene sebelum bencana.

Gambar 4.5 Peta scene sebelum bencana

Gambar 4.6 menunjukkan posisi dari pemain, NPC,
items, dan bentuk halaman permainan dari scene saat bencana.

Gambar 4.6 Peta scene saat bencana

Gambar 4.7 menunjukkan posisi dari pemain, NPC,
items, dan bentuk halaman permainan dari scene saat bencana.

Gambar 4.7 Peta scene setelah bencana

4.4 Implementasi kompabilitas perangkat
Karena gim ini berbasis android, maka dilakukan

pengujian di beberapa perangkat untuk mengetes
kompabilitasnya dengan perangkat yang berbeda ukuran layar
maupun penyimpanannya. Perangkat yang sudah dilakukan
pengujian untuk gim ini dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Pengujian perangkat

Nama
perangkat

Spesifikasi Hasil yang
diharapkan

Hasil yang
didapat

Samsung

Galaxy Grand

2

Layar 5.25"
1280x720 TFT
LCD
Processor
Snapdragon
400 SoC

Gim dapat
berjalan
dengan lancar
tanpa
terkendala
apapun.

Valid

RAM 1.5GB
Android 4.4.2

Samsung J1
Ace

Layar 4.3
inches, 480 x
800
Processor
Quad-core 1.2
GHz
RAM 1 GB
Android OS
v4.4.4
(KitKat)

Gim dapat
berjalan
dengan lancar
tanpa
terkendala
apapun.

Valid

Oppo F9 Layar 6.3
inches 2340 x
1080
Processor
MediaTek
Helio P60
RAM 4 GB
Android 8.1
Oreo

Gim dapat
berjalan
dengan lancar
tanpa
terkendala
apapun.

Valid

Xiaomi
Pochophone
F1

Layar 6.18
inches FHD+
2246 x 1080
pixels
Processor
Qualcomm
Snapdragon
845 Octa core
RAM 8 GB
Android 8.1
Oreo

Gim dapat
berjalan
dengan lancar
tanpa
terkendala
apapun.

Valid

Untuk gambar device yang sudah diujicoba dapat
dilihat pada Gambar 4.8, 4.9, 4.10, dan 4.11.

Gambar 4.8 Tampilan Samsung Galaxy Grand 2



Gambar 4.9 Tampilan Samsung J1 ACE

Gambar 4.10 Tampilan Oppo F9

Gambar 4.11 Tampilan Xiaomi Pochophone F1

4.5 Implementasi Permainan
Implementasi GESIT melibatkan masyarakat di sekitar

Yogyakarta dan Implementasi dilakukan di Provinsi D.I.
Yogyakarta. Implementasi dilakukan dengan cara memberikan
soal pretest kepada responden terlebih dahulu, lalu
dilanjutkan dengan memainkan gim, dan yang terakhir
mengisi posttest dan kuisioner tentang aplikasi. Kegiatan
implementasi dilakukan mulai tanggal 14 sampai dengan 16
Mei 2019 yang melibatkan 30 masyarakat dari berbagai usia.

4.6 Evaluation(Evaluasi)
Evaluasi memiliki tujuan untuk mengertahui hasil dari
pengembangan gim sudah sesuai atau belum dengan apa yang

diharapkan. Jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan
yang ada, maka akan dilakukan perbaikan pada gim yang
sudah dibuat. Pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai pretest,
posttest, dan gain dari responden.

Tabel 4.2 nilai pretest, posttest, dan gain dari responden.

No Nama Max Pretest Posttest Gain
1 Abell AA 50 38 48 0,83

2 Vanesh de
Gabze 50 40 48 0,8

3 Dea Ayu
Karikavita 50 44 50 1

4 Ellena Febri
Tri Hastuti 50 46 46 0

5 Karunia Wati 50 44 48 0,67

6 Novia Dwi
Normalitasari 50 44 46 0,33

7 Salsa Aulia
Az-Zahra 50 44 48 0,67

8 Angga
Dewantoro 50 42 46 0,5

9 Bembi
Yofaldo 50 40 48 0,8

10 M.Rizky K 50 38 44 0,5
11 Yayan 50 41 44 0,33
12 Pujiasih 50 44 48 0,67
13 Abu Yanuar 50 39 46 0,63
14 Kristanto 50 43 45 0,28
15 Mahmud H 50 42 46 0,5

16 Robertus
Kristian 50 41 46 0,55

17 Danang P 50 48 48 0

18 Dihan Axell
Alesandro 50 40 44 0,4

19 Miftahul
Arifin 50 43 48 0,71

20 M.Septi Ashar 50 40 46 0,6

21 Imam
Saefullah 50 40 46 0,6

22 Tri Wahyuni 50 46 46 0

23 Azwan
Hepriansyah 50 42 48 0,75

24 Wisnu
Wiratmoko 50 48 48 0

25 Mariena Ayu
Perwita Sari 50 44 44 0

26 Hari Wibowo 50 42 48 0,75
27 Hartanto 50 36 36 0

28 Teguh Tri
Mulyanto 50 48 48 0

29 Kasmadi 50 41 46 0,55
30 Wasdiyanto 50 46 48 0,5

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat jika sebanyak 7
responden memiliki nilai gain yang tinggi karena memiliki
nilai gain lebih besar dari 0,7, 15 responden memiliki nilai
gain sedang karena memiliki nilai gain di antara 0,7 dan 0,3, 1
orang memiliki nilai gain yang rendah karena memiliki nilai
gain di bawah 0,3, dan 7 orang tidak mengalami perubahan
gain. Dari 7 responden yang tidak mengalami perubahan gain,



1 responden masih berada pada tingkatan paham dan sisanya
sangat paham. Pada saat pretest terdapat 9 responden dalam
kategori paham dan sisannya sangat paham. Saat posttest
hanya tersisa 1 respoden yang masuk dalam kategori paham,
sisanya masuk kedalam kategori sangat paham.

Pada Tabel 4.3 menunjukkan penilaian total dan rata-
rata dari aplikasi beserta dengan hasil pengujiannya. Penilaian
aplikasi yang didapat dikalikan 2,5 untuk tiap responden lalu
di jumlahkan. Setelah itu nilai keseluruhan dibagi jumlah
responden.

Tabel 4.3 Penilaian aplikasi

No Nama Penilaian
Aplikasi Penilaian Akhir

1 Abell AA 30 75
2 Vanesh de Gabze 31 77.5

3 Dea Ayu
Karikavita 30 75

4 Ellena Febri Tri
Hastuti 28 70

5 Karunia Wati 30 75

6 Novia Dwi
Normalitasari 32 80

7 Salsa Aulia Az-
Zahra 35 87.5

8 Angga Dewantoro 26 65
9 Bembi Yofaldo 28 70
10 M.Rizky K 30 75
11 Yayan 30 75
12 Pujiasih 35 87.5
13 Abu Yanuar 32 80
14 Kristanto 29 72.5
15 Mahmud H 27 67.5
16 Robertus Kristian 32 80
17 Danang P 32 80

18 Dihan Axell
Alesandro 27 67.5

19 Miftahul Arifin 29 72.5
20 M.Septi Ashar 32 80
21 Imam Saefullah 24 60
22 Tri Wahyuni 26 65

23 Azwan
Hepriansyah 32 80

24 Wisnu Wiratmoko 31 77.5

25 Mariena Ayu
Perwita Sari 30 75

26 Hari Wibowo 28 70
27 Hartanto 24 60

28 Teguh Tri
Mulyanto 28 70

29 Kasmadi 27 67.5
30 Wasdiyanto 24 60

Nilai Total 2197,5

Nilai Rata-Rata 2197,5 / 30 =
73,25

Nilai total dari penilaian aplikasi lalu dibagi dengan jumlah
responden dan nilai rata-rata dijadikan dalam bentuk persen

sehingga mendapatkan presentase penilaian akhir untuk
aplikasi ini sebesar 73,25 % yang menandakan jika aplikasi
memiliki nilai yang baik.

Tabel 4.5 menunjukkan jumlah penilaian usabilty aplikasi
dengan menunjukkan jumlah responden yang sudah
melakukan penilaian berdasarkan nilai yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.5 Penilaian usability

no Pernyataan Positif
1 2 3 4 5

1 Saya rasa gim ini
mudah untuk
dimainkan

1 2 21 6

2 Saya rasa gim ini
sangat menantang 6 19 5

3 Saya merasa
nyaman
menggunakan
aplikasi ini

11 13 6

4 Saya rasa materi
gim ini membantu
dalam memahami
gejala terjadinya
tsunami.

1 19 10

5 Saya rasa perintah
di dalam gim
sudah jelas

5 16 9

Pernyataan
Negatif

1 Saya rasa gim ini
sulit untuk
dimainkan

3 19 6 2

2 Saya rasa gim ini
membosankan 2 19 9

3 Saya rasa saya
membutuhkan
bantuan dari orang
lain untuk dapat
menggunakan gim
ini

2 16 9 2 1

4 Saya rasa gim ini
tidak memiliki
materi untuk
memahami gejala
tsunami

4 23 3

5 Saya rasa perintah
di dalam gim
tidak jelas

4 17 9

Berdasarkan penilaian usability yang terdapat pada
tabel 4.5 yang digunakan untuk pengujian pada GESIT, maka
dapat dilakukan analisis dan kesimpulan sebagai berikut :
a. Ada 21 responden yang memberi nilai setuju, 6

responden sangat setuju, 2 responden netral, dan 1
responden sangat tidak setuju untuk pernyataan jika gim
ini mudah dimainkan.



b. Ada 19 responden yang memberi nilai setuju, 5
responden memberi nilai sangat setuju, dan 6 responden
netral pada pernyataan jika gim ini menantang yang
dapat disimpulkan jika gim ini menarik minat
penggunanya karena memiliki tantangan tersendiri.

c. Ada 11 responden yang memberi nilai netral, 13
responden setuju, dan 6 responden sangat setuju untuk
pernyataan jika gim ini membuat nyaman penggunanya
yang dapat disimpulkan jika masih perlu dilakukan
perbaikan untuk kenyamanan pengguna dari aplikasi ini.

d. Ada 19 responden yang memberi nilai setuju, 10
responden sangat setuju, dan 1 responden netral untuk
pernyataan jika gim ini dapat memberikan gambaran
terjadinya tsunami dan langkah-langkah untuk
penyelamatan diri sehingga dapat disimpulkan jika
materi tentang edukasi tsunami bisa tersampaikan dengan
baik.

e. Ada 16 responden yang memberi nilai setuju, 9
responden sangat setuju, dan 5 responden netral untuk
pernyataan jika perintah yang ada pada gim ini sudah
jelas sehingga dapat disimpulkan jika perintah-perintah
yang harus dilakukan untuk menyelesaikan gim ini dapat
tersampaikan dengan baik.

f. Sebanyak 19 responden memilih tidak setuju, 3
responden sangat tidak setuju, 6 netral, dan 2 setuju
untuk pernyataan gim ini sulit untuk dimainkan.
Mayoritas responden tidak mengalami kesulitan saat
memainkan gim ini, akan tetapi suara responden yang
menyakan jika gim ini sulit juga perlu dipertimbangkan
untuk perkembangan kedepannya.

g. Sebanyak 19 responden memilih tidak setuju, 2
responden sangat tidak setuju, dan sisanya netral pada
pernyataan gim ini membosankan karena gim ini
memiliki tantangan tersendiri.

h. Hampir setengah responden tidak setuju jika
memperlukan bantuan orang lain untuk mengoperasikan
gim ini, akan tetapi responden yang memberi nilai netral,
setuju dan sangat setuju juga perlu dipertimbangkan
untuk pengembangan dan kenyamanan kedepannya.

i. Sebagian besar responden tidak setuju jika gim ini tidak
memilki materi untuk memahami gejala tsunami, akan
tetapi ada masukan jika materinya sebaiknya
ditambahkan karena melihat ada beberapa responden
yang tidak mengalami pertambahan gain.

j. Sebagian besar responden tidak setuju jika perintah
dalam gim ini tidak jelas yang dapat diartikan jika
perintah dalam gim sudah dapat dipahami oleh pemain
yang memainkannya.

4.7 Kelebihan Gim
Berdasarkan hasil pengujian dan pertambahan gain dari
responden, dapat disimpulkan jika gim ini memiliki kelebihan,
yaitu :
1. Gim mudah dimainkan.
2. Gim ini menarik untuk dimainkan.
3. Gim memiliki materi tentang edukasi mitigasi tsunami.

4. Perintah di dalam gim dapat dipahami.

4.8 Kekurangan Gim
Berdasarkan hasil pengujian dan pertambahan gain dari
responden, dapat disimpulkan jika gim ini memiliki
kekurangan, yaitu :
1. Kenyamanan gim yang perlu ditingkatkan.
2. Kontrol gim yang perlu ditingkatkan.
3. Pengguna perlu sedikit penyesuaian .
4. Materi yang dimasukkan belum lengkap.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan
kesimpulan sebagai berikut :
1. Gim dapat dibuat dan dikembangkan dengan

menggunakan metode ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, Evalution) dan
perancangan desain menggunakan HIPO (Hierarcy Plus
Input-Proces-Output).

2. Gim mudah dan menarik untuk dimainkan sehingga
memberikan motivasi untuk memainkan gim tersebut.

3. Gim memiliki materi mitigasi tsunami yang diperlukan
untuk mengetahu gejala tsunami.

4. Perintah yang mudah dipahami pengguna.
5. Kenyamanan aplikasi masih perlu peningkatan.
6. Perlunya penyesuaian untuk memainkan gim ini.
7. Materi yang ada belum lengkap.

5.2 Saran
Berdasarkan kekurangan dan keterbatasan yang ada ditemukan
pada tahap implementasi, maka untuk pengembangan gim
dapat disarankan sebagai berikut ini :
a. Kontrol pemain yang lebih baik dan lebih halus.
b. Pembuatan animasi yang lebih menarik dan halus.
c. Menambahkan scene yang dapat mencakup seluruh

materi mitigasi tsunami.
d. Gim dibuat dalam bentuk tiga dimensi.

Gim dapat dikembangkan dalam bentuk simulasi untuk
VR (Virtual Reality).
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